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Бібліотека К!!35 - цікаво, весело й корисно всередині примішення і довкола нього

БЛАНК
аналізу пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів

громадського бюджету м, Львова на 2017 рік
Розділ І. Аналіз пропозиції (проекту) з ТОЧКІІ зору його наповнення,

тобто змісту
(заповнює працівник структурного підрозділу Львівської міської ради, до компетенції якого

входить пропозиція (проект)

1. Бланк-заявка містить достатню інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції
Шроекту) з точки зору змістовності.
Ю~
б) ні (чому?)

2. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради
а так
g) ні (чоміп
Приміщення бібліотеки та територія навколо є власністю територіальної громади м.
Винник в особі Винниківської міськоїради. ЦЕС для дітей м.Львова орендує приміщення.
Земельна ділянка в офіційному користуванні ЦЕС для дітей не персбувас. Відтак, для
реалізації проекту необхідне погодження Вини иківсько ї міської ради.

3. Запропонована пропозиція (проект) відповідає законодавству України та нормативно-. . . .правовим актам, у тому числі у частині МІсцевого рівня, зокрема, генеральному плану м.
Львова (якщо це пов'язано із запропонованою пропозицією (проектом)
~2так _
5) ні (ч:ому?l
Щодо частини проекту (встановлення дитячого майданчика) не можна оцінити наскільки
розміщення відповідає ДЕн, генеральному плану Винник та чи І-Іезачіпає інженерних мереж
(теплотрас, газопроводів, каналізаційних труб тощо).

4. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:
а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того
чи іншого п оект за ахунок коштів міського бюджету м. Львова;
) ця-територія/земельна ділянка не. належить до переліку територій, на яких Міська рада має

~рава реалізувати запропонован);:: ПРО..DозиiIQ...(проект) ч рахунок коштів бюджету м. Л!>В9В~
rЧQ.му?h
є власністю територіальної громади м. Винник в особі Винниківської міської ради.

S. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного бюджетного
~~дy:
ат'
б) ні (чому?)

6. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:
а позитивний
~) J;Iегативний (чомY.ZJ
Приміщення бібліотеки та територія навколо є власністю територіальної громади Jf.

ВUl:~Кик.:вособі Винниківської міськоїради. Відтак, для реалізації проекту необхідне
nогфд:J/сенняВинниківської міської ради. Додатково, є невнзначен ість щодо можливості
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встановлення окремих елементів, передбачених проектом, з огляду "а можливу наявність
інженерних MepeJIC.
в) не стосується

NQ з/п Складові завдання Витрати за кошторисом
(брутто)

1. Дитячий майданчик Відповідність кошторису може
ОЦІнити та погодити
у крдержб удексп ертиза.

2. Створення ПКД - для встановлення Визначається Виконавцем у
майданчика має бути розроблена документація залеЖНОСТІ вІД склаДІТОСТІ. . ..виконавцем з ВІДПОВІДною лщеНЗІЄЮ. проекту

3.
4.
5.
6.

ІЗагальна сума гривень.
" .

Обгрунтування: Навіть за У110виможливості керувати земельною ділянкою, необхідно
розроблення ПКД та висновок «Удержбудекспертизи» щодо його відповідності всім нормам
чинного законодавства.

Розділ ІІ. Обгрунтовані рекомендації ЩОДО внесення ПРОСІПУ у бланк для голосування:
а) реалізація проекту є можливою;
б еалізація ПRоекту є можливою за Y-МО...!l;
часткоеоїреалізацї проекту: встановлення мобільної арт-зони та лекторію. Ці частини
проекту не передбачають встановлення довготермінових зовнішніх конструкцій. бетонних
опор. Є мобільними і можуть зберігатися в приміщенні бібліотеки,

: /І

Заявник із заувагами ознайомлений.
в) реалізація проекту є неможливою, з огляду:

Челепіс О. М.
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